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Köztünk élnek azok, akiknek életét, ha megvi-

lágítja egy gyertyaláng, észrevesszük: egy mo-

soly, egy jó szó mellett nekik egy falat kenyér 

is drága kincs. Lehet, tudunk róluk, csak nincs 

merszünk feléjük fordulni, bekopogni a hajlé-

kokba, megajándékozni abból, amiből nekünk 

bővebben jutott. Ebben segít az egymillió csil-

lag rendezvény. Találkozást kínál, adakozásra 

biztat, nem kis ajándékért cserében.

Október 13-án este hat órá-
tól nyolc óráig közel húsz 
erdélyi településen gyúj-

tanak mécseseket. Fényjel ez, 
mely bizonyítja: emberek lakta 
település ez, szegények és te-
hetősebben közössége. Minden-
kinek helye, értéke van a falu-
ban, városban. Az akció, mely-
nek során pénzadományokat 
gyűjtenek a rászoruló családok 
részére kétirányú élményszer-
zés: mert jó kapni, de jó adni is. 
Aki egyszer részt vállalt a Gyu-
lafehérvári Caritas hagyomá-
nyos kezdeményezéséből, tud-
ja, érdemes ott lenni, és máso-
kat is arra biztatni, mondjanak 
le egy kifli, egy kenyér, egy ka-
lács áráról azok javára, akik a 
morzsákért is hálásak. 

Tavaly megnyilvánult 
a segítőkészség

Az emberek közül sokan 
megérezték ennek a jó ízét, a 
számok azt igazolják, hogy ta-
valy összesen 5300 személy 
gyújtott mécsest a szegénye-
kért, az adakozás révén a 
42 294 lejből 600 nehéz sor-
sú családnak, magára maradt 
idős embernek sikerült tar-
tós élelmiszercsomagot vásá-
rolni. Gyergyószék települése-
in is szép számban voltak je-

len. Számszerűen 3163 lej gyűlt 
Alfaluban, 1265 lej Ditróban, 
1380 Remetén, és 1832 lej 
Gyergyószentmiklóson. 

A közösség nem közömbös 

A Gyulafehérvári Caritas 
Gyergyó régiós szocio medi-
kális, i l letve szociális ága-
zatának képviselői, Keresz-
tes Edit és Tatár Előd tart-
ja kézben a helyi felelősökkel 
együtt Gyergyószéken az Egy-
millió csillag a szegényekért 
elnevezésű karitatív rendez-
vényt. Gyergyószentmiklóson, 
Alfaluban, Ditróban és Reme-
tén gyúlnak idén is mécsesek 
annak jeleként, hogy e közössé-
gek számára nem közömbös a 
szegény emberek sorsa. 

Keresztes Edit elmondta, 
minden esztendőben a gyertya-
gyújtás helyén az összetarto-
zás ünnepe zajlik. Egyházi és 
világi elöljárók szólnak az egy-
begyűltekhez, gyerekek és fel-
nőttek előadásukkal színesítik 
az eseményt. Szavalatok, éne-
kek csendülnek fel ilyenkor, és 
gyúlnak, gyúlnak a gyertya-
lángok. A pénzadományok egy 
urnába kerülnek, és nyolc óra 
után derül ki, hány családot si-
kerül 50 lej értékű, tartós élel-
miszercsomaggal meglepni. 

Karácsony előtt viszik házhoz 
a falustársak nagylelkűségé-
ből származó ajándékokat, me-
lyekből sosem hiányzik a sza-
loncukor, hogy ne legyen kopár 
a fenyő, ne legyen sivár a kará-
csony. Biztatják az adakozókat, 
főleg a gyerekeket, a karácsonyi 
csomag kézbesítésekor tartsa-
nak a caritasosokkal. Látogas-
sanak el azokhoz az emberek-
hez, akik szemében ők gyújtot-
ták a nehézségben is a hála pis-
lákoló lángját. Ez lesz számuk-
ra egy életre szóló lecke: ha 
van, amiből, segítsek, és tud-
jam, olyan közösség tagja va-
gyok, amelyik, ha kell, rajtam is 
kész segíteni. 

Kicsiket, nagyokat várnak

Gyergyószentmiklóson a 
művelődési ház előtti térre, 
Alfaluban a Sövér Elek Iskola-
központ dísztermébe, Ditróban 
a Jakab Antal térre, Remetén 
pedig a Cseres Tibor térre vár-
ják október 13-án, azaz holnap 
este 6–8 óra között azokat, akik 
hisznek a közösség erejében. 
A gyergyószéki szervezők el-
mondták, nagy öröm, hogy már 
többen jelezték, szívesen bekap-
csolódnának az esemény kultu-
rális részébe, vagy pénzt adtak 
át, mert nem tudnak éppen ak-
kor a térre, a díszterembe men-
ni. Továbbra is lehet keresni a 

caritasosokat, ha valaki felaján-
laná támogatását a rászorulók 
javára, de valami miatt az ese-
ményen nem tud részt venni. 
Ugyanakkor érdemes a pedagó-
gusoknak is megszívlelni, hogy 
érdemes-e kiterjeszteni azt a 
hagyományt, amelyik bizonyos 
településeken már meggyöke-
rezett: egy tanító a teljes osz-
tályközösséget maga köré gyűj-
ti, és minden gyerek egyetlen 
nap egyetlen kiflijéről lemondva 
beteszi egylejes hozzájárulását 
az adománygyűjtő urnába. Így 
ő már gyerekként megismeri a 
gyertyalángot, közel merészke-
dik a szegénységhez.

BALÁZS KATALIN

Gyertyaláng oldhatja a közömbösséget

Közel merészkedni a szegénységhez

Szeretet a gyertyaláng fényénél. Mert jó kapni is, de adni is
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Iránytű a művész hitéhez
Hogyan található meg az 

egyensúly szakma, közélet, ma-
gánélet és lelkiség között? A 
gyergyóremetei születésű szí-
nész, énekes, költő, Laczkó 
Vass Róbert a Belső iránytű 
elődássorozat soron következő 
meghívottja. Pénteken, október 
13-án este 7 órától a Szent Ist-
ván plébánia nagytermében be-
szél a művész hitéről, illetve a 
arról, milyen fogódzói vannak 
neki a világot jelentő deszkákon. 

„Mondják: egy színész legfon-
tosabb munkaeszköze a lelke, 
munkája pedig a nyilvánosság-
ra tartozik. Adódik tehát a kér-
dés: okoz-e törést egy színész 
lelki életében, ha olyan figurák 
bőrébe kell bújnia, amelyek ra-
dikálisan másképp léteznek, 
cselekszenek és gondolkodnak, 
mint amit ő a világról gondol? 
Hogyan található meg az egyen-
súly szakma, közélet, magán-
élet és lelkiség között? Lehet-e 
a hitvallás egy sok előítélettel 
körülvett hivatás mozgatórugó-
ja? Ilyen és hasonló kérdése-
ket boncolgatunk Laczkó Vass 

Róbert gyergyóremetei szín-
művésszel, aki Felix culpa cí-
mű verseskötetéből is felolvas a 
beszélgetés során” – áll az ese-
mény ajánlójában.

BALÁZS KATALIN

A remetei Laczkó Vass Róbert

Olvasóink írják

Tükörbe néztek a pedagógusok
I d é n  ö t ö d i k  a l k a l o m m a l  

szervezett a gyergyó szent-
miklósi Szent István Erek-
lyéinek Átvi te le  plébánia  
lelkinapot pedagógusok ré-
szére október 6-án, melynek 
témája a Keresztény önazo-
nosságom volt.

A lelki délutánon 22 peda-
gógus vett részt, a házigaz-
da szerepét Keresztes Zoltán 
plébános vállalta, és a meghí-
vottak a csíkszeredai Segítő 
Mária Római Katolikus Gim-
názium tanárai voltak: Csí-
ki Emese tanárnő, valamint 
Simó Gáspár lelkivezető.

A bemutatkozás, megérke-
zés, ráhangolódás után min-
denki egy tükörrel próbált 
azonosulni, és elmondta, hogy 
milyen tükör. Valóban, ha egy 
tükörbe belenézünk, a látvány 
mély nyomot hagy bennünk. 
Mi is tükörként adunk képet 
magunkról. Sokszor mások 
tükrébe nézünk, a kapott tü-
körképek hatnak ránk, és sok-

szor akaratlanul át is vesz-
szük azokat. A második fog-
lalkozás arra próbált rávezet-
ni, hogy elgondolkodjunk: mi-
lyen tükör voltam a kollégá-
im számára, a tanítványaim 
előtt, és milyen szeretnék len-
ni a jövőben? Miután megosz-
tottuk a saját csoportunkban a 
beszámolóinkat, arra próbál-
tunk visszaemlékezni, hogy 
kik hagytak bennünk mély 
nyomot a nevelésben, vagy mi-
lyen történetek hatottak meg, 
kinek a nyomában járunk, ki-
hez hasonlítunk, kiknek a ké-
pére formálódtunk. Ezekre a 
kérdésekre szintén egyénileg 
válaszoltunk. Majd közösen 
megbeszéltük és leírtuk: mi-
lyennek ismertük meg Jézust.

A következőkben két kör se-
gítségével ki kellett fejezni, 
hogy milyen Jézussal a kap-
csolatunk a jelenben. A be-
számoló után elcsendesed-
tünk és átadtunk egymásnak 
egy kendőt, melyen Jézus te-

kintett ránk. Majd bevonul-
tunk a templomba, és az Oltá-
riszentség előtt leborulva há-
lát adtunk, énekeltünk. A plé-
bániára visszatérve mindenki 
elmondta az érzéseit, és azt, 
hogy mit visz magával. Töb-
bek között magunkkal visz-
szük: a békét, a csendet, a te-
kintetet, a lelki nyugalmat, a 
biztonságot, az elfogadást, a 
hálát, az elénekelt énekek ér-
telmét: „Adj erőt, hogy meg-
nyílhassak, megnyíljak és be-
fogadjak. Add, hogy mindig 
felismerjem szándékodat éle-
temben.”

Csodálatos, lelkiekben fel-
emelő délutánt  tö l töt tünk 
együtt. Lelkünk megpihent, 
elcsendesedett. Hála és kö-
szönet mindezekért az Úrnak, 
elismerés a lelki délután ve-
zetőinek, és nem utolsósorban 
Keresztes Zoltán plébánosnak 
a szervezésért.
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